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تعل�مات االستخدام
ّ �ال�ه��اء والغرض من استعماله هو: ّ العض�� � ّ للت�ب�ه العص�� � جهاز غ�كو هو جهاز ط��

� الدورة الدم��ة.• تحس��
منع االنصمام الور�دي.•
منع االس�سقاء وعالجه.•

. ّ
وي األص�� �عمل الجهاز من خالل ز�ادة الدورة الدم��ة عن ط��ق ت�ب�ه العصب الَشظ�

ا إلرشادات ُممارس  � ط�ق� ل. يتم استعماله ع� ساق واحدة أو االثن�� � الجهاز ُمخّصص الستعمال شخص واحد داخل ب�ئة الُمس�ش�� أو الع�ادة أو الم��
ا ع� موضعة الجهاز واستعماله. � أن يتل�� المر�� تدر���

الرعا�ة الصح�ة (ع� س��ل المثال، الُممّرض أو الطب�ب). ي����
ة عند االستحمام أو الخض�ع  � ات وج�� � الحاجة إل�ه. �مكن خلعه لف��

ة تصل إ� 24 ساعة ، ح�� ت�ت�� جهاز غ�كو ُمخّصص لل�شغ�ل المتواصل لف��
الخت�ارات ُمتنّوعة (انظر التحذيرات واالحت�اطات). �ل جهاز ُمصّمم لالستعمال مرة واحدة 

و�جب اس��داله �ل 24 ساعة، مع ذلك فالجهاز لد�ه طاقة تكف�ه للعمل لمدة 6 ساعات 
إضاف�ة.

ا لإلرشادات فقط.   ق�ل االستعمال واستعمل الجهاز وفق�
ً
اقرأ هذە الوث�قة �املة

ا. ال تقم ب�شغ�ل  � استخدام الجهاز �ش�ل غ�� صحيح من شأنه أن �كون خط��
الجهاز إال إذا �ان متصً� �الش�ل الصحيح �الم��ض.

� حالة الحاجة إ� الحصول ع� المساعدة أو لإل�الغ عن الصع��ات أو 
��

كة المصنعة.  ال�شغ�ل غ�� المتوقع أو األحداث غ�� المتوقعة، اتصل �ال��
� للحصول ع� الم��د من النصائح وحّ�ل االستخدام.

و�� ُزر الموقع اإلل���
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الترك�ب: ان�ع الف�لم من جهاز غ�كو واجعل خط  التعل�م 
روّي الش�ل). ارُ�ط الطرف 

�
المرسوم عل�ه فوق رأس الشظ�ة (العظم ال�

القص�� حول الناح�ة األمام�ة من الساق والطرف األطول �اتجاە الناح�ة 
م 

ُ
� أن �كون جهاز غ�كو م��وط �ش�ل طليق، ق

الخلف�ة من الساق. ال ي����
م  �التض�يق �القدر 

ُ
� وق بتقش�� أحد الطرف��

ا ع� الناح�ة األمام�ة  المطلوب.  دوم�
من الساق.

� ارتداء الجهاز ع� جلد نظ�ف وجاف. 
التنظ�ف: ين��

 �
� منطقة ترك�ب الجهاز، ي����

ا �� ا كث�ف� إذا �ان هناك شعر�
إزالته �استعمال آلة �شذ�ب أو مقص. ال تحِلق منطقة 

ب 
�
ك � س��ُ ا لتهّيج الجلد. اغسل المنطقة ال�� �� ك�ب تجنُّ ال��

عليها الجهاز �ماء �ه صابون لط�ف ثم اشطفها وجِففها 
ا؛ ال �ستعمل أي ُمستح��  ج�د�

ترط�ب.

التعل�م  ي��غي أن �صطف خط الموقع:
المرسوم على جهاز غ�كو مع رأس عظمة الشظ�ة 

رو�ة على ىالجانب الخارجّي 
�
تلة ك

�
التي ُتحس بها �ك

ب الُمساعدة من 
�
طل

�
من الساق تحت الُر��ة . أ

ُممارس رعايتك الصح�ة (على 
ض أو  س��ل الِمثل، الُممرِّ
الطب�ب) إذا احتجت لها.

الت�ط�ل: لت�ط�ل الجهاز، استمر �الضغط ع� 
زر  لُمدة 3 ثواٍن. مع استمرار الضغط ع� 
هذا الزر تصُدر عن الجهاز ومضات ضوئ�ة 

� الجهاز. ف عندما ينط��
َّ
��عة تتوق

ال�شغ�ل: ل�شغ�ل الجهاز، اضغط 
. ضغطة ��عة ع� الزر 

ف ع�  اإلعدادات: هناك 11 إعداد، �مكنك التعرُّ
 � ل منها من خالل عدد الومضات الضوئ�ة ال��

�
�

ا عن الوم�ض.  ُ�صدرها الجهاز ق�ل أن يتوقف مؤقت�
استعمل الزر  لالنتقال من أحد اإلعدادات إ� 

اإلعداد التا�� وزر  لالنتقال إ� اإلعداد السابق. 
عندما �عمل جهاز غ�كو �ش�ل صحيح �كون 

�المقدور رؤ�ة حركة واضحة لعضالت 
الساق ي�ُتج عنها تحّرك القدم ألع� 

ة العالج. وللخارج طوال ف��

لع:  اخلع الجهاز �عنا�ة كوحدة 
َ

الخ
ب إ�ذاء الجلد. واحدة لتجنُّ

ك�ب ��تعل�مات ال������������������������������
�������	����������

ر 
�

� إحداث الت�ب�ه المطلوب، �مكن تركي�ه �مواضع �د�لة، انظ
إذا لم ينجح جهاز غ�كو ��

التعل�مات التال�ة.
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�������	���������� ف ع� م�ان رأس عظمة الشظّ�ة والمواضع ال�د�لة ك�ف تتعرَّ

رأس الشظّ�ة: 
تلة 

�
ُ�مكن جس رأس عظمة الشظّ�ةA �ك

 ّ � عظمّ�ة ُمستديرة ع� الجانب الخار��
ة أع�  من الساق تحت مستوى الُر��ة ُم�ا��

عظمة الشظّ�ة 1. 
للُعثور ع� رأس عظمة الشظّ�ة، ا�دأ �الناح�ة 

األمام�ة للُرضفة (صابونة الُر��ة3) ثم 
اس�شعر ط��قك ألسفل إ� أن تصل إ� 

وز العظ�� الموجود أع� عظمة الظنبوب  ال��
ة2). ْنب�ِ��َّ  الظ�

ُ
ْحدوَ�ة

ُ
(األ

اآلن اتجه ب�ص�عك إ� الناح�ة الخارجّ�ة ح�� 
ّ آخر ع� عظمة الظنبوب  �س�شِعر بروز عظ��

ك إ�   الخارجّ�ة4) واستمر �التحرُّ
ُ
ْقَمة

�
(الل

 ح�� تحس برأس عظمة 
ً

الخارج و�� أسفل قل��
ّ أ��� وأ��� استدارة  الشظّ�ة، وهو بروز عظ��

ة.  الَوْحش�َّ
ُ
ْقَمة

�
من الل

ف ع� م�ان رأس  خرى للتعرُّ
�
ُهناك ط��قة أ

الشظّ�ة و�� من خالل وضع إص�عك ع� 
ّ الموجود ع� الناح�ة الخارجّ�ة  وز العظ�� ال��

5) وهو  ّ � من �احل ساقك (ال�عب الخار��
ل النها�ة السفلّ�ة لعظمة الشظّ�ة.   ُ�مثِّ

 � خدود الذي �فصل ب��
ُ
� األ

ك إص�عك ع� الساق ألع� �� م حرِّ
ُ
ث

عضالت ال��لة (سّمانة الساق) وعضالت الساق األمامّ�ة إ� أن 
ّ ُمستدير. وز عظ�� تحس برأس الشظّ�ة ك��

ُ�مكنك استعمال قلم الح�� الثا�ت لتعل�م موقع رأس الشظّ�ة.
ك�ب، شاهد مقطع  للُمساعدة ع� تحد�د المواقع وط��قة ال��

.gekodevices.com الف�ديو ع� موقع

1. الموقع:
 .( �

ّ (االن�ناء الظهرا��
وي األص�� ُهناك ثالثة مواقع ُممكنة لت�ب�ه العصب الَشظ�

� B و  C ف�كونان  �كون الموضع A  �ُمحاذاة رأس الشظّ�ة، أما الموضع��
 

ً
ا �د�� � تجعلك تختار موضع� � ال�ارز. األس�اب ال�� �ُمحاذاة وتر المأ�ض الخار��

� ُتص�ب  ك�ب الجهاز تُضم: الحساسّ�ة الجلدّ�ة أو المشا�ل الجلدّ�ة ال�� ل��
خرى، أو للحصول ع� ت�ب�ه أفضل 

ُ
الموضع أو المواضع األ

�حّ�ة، أو لجعل استخدام  للعصب لوجود تفاوتات ���
الجهاز أ��� راحة، أو ل�سه�ل ترك�ب 

الجهاز، أو لتفادي مواقع عليها 
ضمادات. 2. التنظ�ف:

ف  اغسل وَجفِّ
جلد الم�ان 
الذي س�تم 

ترك�ب الجهاز 
عل�ه.

 .3B
ك�ب: ال��

اجعل خط 
التعل�م المرسوم 
عل�ه    

فوق وتر المأ�ض 
�الوتر  � الخار��
�وتر  ّ � الخار��
العضلة ثنائ�ة 

الرأس الفخذ�ة 
تحت تجع�د 

الُر��ة. 

 .3C
ك�ب: ال��

اجعل خط 
التعل�م المرسوم 
عل�ه    

فوق وتر 
المأ�ض 

�الوتر  � الخار��
�وتر  ّ � الخار��
العضلة ثنائ�ة 

الرأس الفخذ�ة 
فوق تجع�د 

ًة. الُر��ة ُم�ا��

ك�ب:  3A. ال��
ان�ع الف�لم من جهاز غ�كو 

واجعل خط التعل�م 
المرسوم عل�ه فوق 

رأس الشظ�ة.
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ات الجان��ة التأث��
التهاب الجلد وتهّ�جه:

ودات: قم ب�زالة  � تالمسها اإلل��� � المنطقة ال��
� �عض الحاالت، �مكن أن �ظهر التهاب أو تهيج الجلد ��

��
� من  ك�ب ال�د�ل. إذا استمرت الحالة أو تكررت، فاحصل ع� رأي ط�� � موقع ال��

الجهاز أو أعد تركي�ه ��
� ق�ل متا�عة االستخدام. � المجال الط��

متخصص ��

التحذيرات
� الس�� للحصول ع� رأي الطب�ب إذا:

ي����
ون�ة مغروسة (ع� س��ل المثال، ناظمة قلب�ة).• إذا �انت لدى الم��ض أجهزة إل���

إذا �ان لدى الم��ض �شخ�ص حد�ث أو شك بوجود خثار �األوردة العم�قة.•

•.
ً

 أو ُترضع طف�
ً

إذا �انت الم��ضة حام�

إذا �ان لدى الم��ض �شخ�ص �حالة قلب�ة.•

إذا �ان لدى الم��ض َ�َع.•

ا ع� اندمالها.• ا لجراحة من شأن االنق�اضات العضل�ة التأث�� سل�� إذا �ان الم��ض قد خضع مؤخر�

ا ُمتتال�ة.• إذا �ان الم��ض قد استعمال الجهاز 28 يوم�

ا لحمض األ���ل�ك (�حتوي الِجل ع� �لمرات من األ���ل�ك).• س� إذا �ان لدى الم��ض تحسُّ

ال �ستعمل الجهاز:
أثناء أداء أي �شاط من شان حدوث حر�ات الإراد�ة خالله تع��ض ُمستخدم الجهاز أو آخ��ن •

لمخاطر اإلصا�ة (ع� س��ل المثال، ق�ادة الس�ارات أو �شغ�ل اآلالت).

ا.• � ت�ط�ل الجهاز وخلعه مؤقت�
أثناء االستحمام أو االغ�سال تحت الُدش - ي����

إذا �ان شخص آخر قد ارتدى الجهاز - من الممكن أن يرت�ط استعمال الجهاز �مخاطر حدوث •
عدوى.

إذا �انت العبوة مفتوحة أو تالفة.•

ر.• إذا �ان الجهاز �ه ��

� استعمال الجهاز ع� المناطق التال�ة من الجسم:
ال ي����

الرأس.•

• . � العين��

الفم.•

•.( �
 الج�ب الس�ا��

ً
الُعُنق (خاصة

•. ّ � ع� الصدر، أع� الظهر أو �ش�ل عابر للقلب فهذا من شأنه ز�ادة مخاطر تطّور الرجفان القل��

: رب مما ���
ُ
ال �ستعمل الجهاز فووق أو �الق

القروح،•

المناطق الُمصا�ة �العدوى أو االلتهاب،•

الجلد المفت�ح أو الطفح الجلدّي•

ع� س��ل المثال، التهاب األوردة،•

التهاب األوردة الُخثارّي،•

دوا�� األوردة، الخ،•

اآلفات ال�طان�ة.•

ر 
ِّ
� قد تؤث

رب من األجهزة�الب�ئات التال�ة وال��
ُ
ال �ستعمل الجهاز �الق

ا ع� أداء جهاز غ�كو: سل��
ة� الِمكرو�ة (الم�كروو�ف) (�جب أال تقل • أجهزة الموجات القص��

المسافة الفاصلة عن م�� واحد).

أجهزة االتصال الالسل�� النقالة.•

(�ما فيها الوحدات الطرف�ة �أسالك الهوائّ�ات والهوائّ�ات الخارج�ة) •
(�جب أال تقل المسافة الفاصلة عن 30 سم). مصادر الحرارة، مثل 

جة. � الُمتوهِّ اللهب أو المدا��
. � : الب�ئات الغنّ�ة �األ�س�ج�� �

ال �ستعمل الجهاز ��
االستعمال لدى األطفال لم يتم اخت�ار مأمون�ة غ�كو لدى 

األطفال، ال ننصح �استعمال األطفال.

االحت�اطات
ا�عد الجهاز عن متناول األطفال والحيوانات األل�فة•

درة ُمحتملة •
ُ
ال تضع الجهاز داخل الفم. فالجهاز لد�ه ق

ع� إحداث اختناق وتحسس. إذا تم �لع الجهاز أو أي 
ا للحصول ع� رعا�ة طب�ة.  �لع  من مكوناته، اسع فور�

ا وخ�مة. ار� ال�طار�ة من شأنه إحداث أ��

ال �سمح ب�جراء أي تعد�ل ع� هذا الجهاز•

�مكن أن يؤدي استخدام القوة المفرطة إ� إتالف الجهاز.•

• � �جب إزالة الجهاز ق�ل أن �خضع الم��ض للتص��ر �الرن��
المغناط��� ح�ث إنه �حتوي ع� مكونات عال�ة النفاذ�ة 

المغناط�س�ة.

�جب أن يتم إ�قاف �شغ�ل الجهاز أثناء المراق�ة �استخدام •
الصورة الب�ان�ة ال�ه��ائ�ة للقلب (ECG) �استخدام 

ودات الساق ح�ث إنه �مكن أن يتداخل مع إشارات  إل���
ود الساق أثناء إجراء الصورة الب�ان�ة ال�ه��ائ�ة للقلب. إل���

������������������������������
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ر 
ِّ
� قد تؤث

رب من األجهزة�الب�ئات التال�ة وال��
ُ
ر ال �ستعمل الجهاز �الق

ِّ
� قد تؤث

رب من األجهزة�الب�ئات التال�ة وال��
ُ
ال �ستعمل الجهاز �الق

ة� الِمكرو�ة (الم�كروو�ف) (�جب أال تقل  ة� الِمكرو�ة (الم�كروو�ف) (�جب أال تقل أجهزة الموجات القص�� أجهزة الموجات القص��

(�ما فيها الوحدات الطرف�ة �أسالك الهوائّ�ات والهوائّ�ات الخارج�ة) (�ما فيها الوحدات الطرف�ة �أسالك الهوائّ�ات والهوائّ�ات الخارج�ة) 
 سم). مصادر الحرارة، مثل  سم). مصادر الحرارة، مثل 
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ر 
ِّ
� قد تؤث

رب من األجهزة�الب�ئات التال�ة وال��
ُ
ال �ستعمل الجهاز �الق

ة� الِمكرو�ة (الم�كروو�ف) (�جب أال تقل  أجهزة الموجات القص��

(�ما فيها الوحدات الطرف�ة �أسالك الهوائّ�ات والهوائّ�ات الخارج�ة) 
 سم). مصادر الحرارة، مثل 
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التخ��ن وال�شغ�ل
� ناقص 25 وزائد 40 مئ��ة.  اوح ب�� � درجة حرارة ت��

� المصن�ع من الرقائق المعدن�ة. ُ�مكن تخ��نه ��
عندما ال �كون جهاز غ�كو ق�د االستعمال، �جب أن ي��� داخل ك�سه الوا��

� درجة حرارة أع� من 30 مئ��ة.
ول�ننا نو�� �عدم تخ��ن الجهاز ��

التص��ف
رص�ة الش�ل غ�� قا�لة لالس��دال. ال�طار�ة ُمصممة لل�شغ�ل الُمستمر. الُم�ّون المالمس للجسم من الن�ع BF - لالتصال 

ُ
 �ستمد الجهاز طاقته من �طار�ة لي�يوم CR2032 ق

� الم�ا�� �الم��ض ول�ن ل�س لالتصال الم�ا��  �القلب. الجهاز �أ�مله هو الُم�ّون المالمس للجسم.   ال�هر��

(EMC) ���إعالن التوافق ال�هرومغناط
ا، ف�جب مالحظة جهاز غ�كو واألجهزة األخرى  ور�� � تجّنب استعمال جهاز غ�كو �جانب أجهزة أخرى ألن من شأن ذلك أن يؤثر ع� ُحسن أدائها. إذا �ان هذا التقاُرب ��

ي����
.  تحتاج المعدات ال�ه���ة الطب�ة إ� احت�اطات  ا لمع�ار EN60601-1-2:2015 ف�ما يتعلق �التوافق ال�هرومغناط��� . الجهاز geko معتمد وفق� د من أن أدائها طب���

�
للتأ�

. قد  �
و�� � الموقع اإلل���

ا لمعلومات التوافق ال�هرومغناط��� المتاحة �� � الخدمة وفق�
خاصة ف�ما يتعلق �التوافق ال�هرومغناط��� (EMC)، و�جب أن يتم تركيبها ووضعها ��

 . � حال تعرض لمست��ات عال�ة من ال�ش��ش ال�هرومغناط���
يتوقف geko عن العمل ��

مواصفا ت اإلخراج
� 27 و 54 م��� أمب�� مع  تز. الن�ضات ذات ت�ار ثا�ت ب�� مواصفات ُمخرجات الجهاز: ُ�ع�� الجهاز ن�ضات ت�بيه�ة ُم�ّ�عة الموجة، غ�� ُمتناظرة، متوازنة الشحنة �ُمعّدل 1 ه��

� �ل ن�ضة. مجم�ع 
� 35 و 560 م�كرو ثان�ة، وهذا �عتمد ع� مستوى الت�ب�ه الُمختار. ت��د شدة الت�ب�ه �ش�ل متدّرج من خالل ز�ادة الشحنة ال�ه���ة �� عرض ن�ضة ب��

مج�ات من خالل رقم  . �مكن التَعّرف ع� مستوى مراجعة ال�� �
و�� � ذلك مواصفات ال�شغ�ل، ُير�� ز�ارة الموقع اإلل���

اإلعدادات المتاحة 11. للم��د من المعلومات �ما ��
ال�شغ�لة.
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ش�ل موجة الخ
ا�ساع الن�ض

الُجهد  الت�ار  

ُمعّدل التكرار: 1 هرتز

Pulse width
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Voltage Repetition rate: 1Hz
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الرموز ������������������������������
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� الم�ا��  لُم�ّون المالمس للجسم من الن�ع BF - لالتصال ال�هر��
�الم��ض ول�ن  ل�س لالتصال الم�ا�� �القلب. الجهاز �أ�مله هو 

الُم�ّون المالمس للجسم

ا من الالتكس المنتج ل�س مصنوع�

 لالستعمال مرة واحدة فقط - ُ�ستعمل لدورة عالج�ة واحدة لم��ض 
واحد

نطاق الضغط الجوي الخاص �التخ��ن والنقل أثناء وجود المنتج 
داخل عبوته

رقم ال�شغ�لة

رقم ال�تال�ج

تار�ــــخ انتهاء الصالح�ة- ال �ستعمله �عد انقضاء التار�ــــخ المذكور

نطاق درجة حرارة التخ��ن والنقل وأثناء وجود المنتج داخل عبوته

(IP22) تص��ف الحما�ة ضد الرط��ة واألت��ة

� ممثل مفوض من االتحاد األورو��

معرف الجهاز الف��د 

نطاق الرط��ة الخاص �التخ��ن والنقل أثناء وجود المنتج داخل 
عبوته

ع الُمَصنِّ

راجع إرشادات االستعمال

CE عالمة المطا�قة األورو��ة

ال �ستعمل المنتج إذا �انت العبوة تالفة

التخلص من الجهاز
ا ب�ئ�ة.  �عد استعمال الجهاز،  ال �حتوي الجهاز ع� أ�ة مواد سامة أو مواد تمّثل أخطار�

ا للجلد لعدة ساعات  �مكن أن �كون قد تلوث الجهاز �عد استعماله ألنه �ان مالمس�
ا ألي  ص من ال�طار�ات وفق�

�
� التخل

ص منه �عنا�ة. ي����
�
و�التا�� س�كون من الالزم التخل

ص من 
�
�عات محل�ة. لدى �عض المس�شف�ات والع�ادات متطل�ات خاصة للتخل ���

األجهزة الطب�ة الُمستخدمة.  �مكن التخلص من الجهاز ضمن القمامة العاد�ة إذا �ان قد 
ص من الجهاز، �مكن فصل 

�
ل و�انت اللوائح �سمح �ذلك.  لسهولة التخل � � الم��

اسُتخدم ��
ودات) �استعمال مقص، إذا دعت الحاجة. �مكن إزالة ال�طار�ة  المساري ال�ه���ة (اإلل���

� لالهتداء. ال 
و�� عن ط��ق ك� ُعل�ة الجهاز ثم رفعها إ� الخارج. راجع الموقع اإلل���

تعرض الجهاز للحرق.

� ممثل مفوض من االتحاد األورو��
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